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PSYCHOMOTORYKA 
BEZPŁATNY KURS DLA STUDENTÓW AWF WROCŁAW 

 

Psychomotoryka łączy wiedzę psychologiczną, pedagogiczną oraz medyczną, tworząc koncept 

całościowego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Metoda ta jest szczególnie skuteczna w 

procesie edukacji osób z wszelakimi problemami rozwojowymi, z trudnościami w uczeniu się, 

kontrolowaniu emocji, przy problemach z koncentracją oraz nadpobudliwością psychoruchową, przy 

problemach z koordynacją ruchową oraz zachowaniem w grupie.  

 

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu metod 

psychomotorycznych. Nabyte kompetencje zawodowe, metodyczne i socjalne będą mogły być 

wykorzystane w pracy w szkołach wszystkich typów, przedszkolach, świetlicach szkolnych, szpitalach, 

placówkach psychiatrii dziecięcej, hospicjach, klinikach rehabilitacyjnych. 

 

Założenia organizacyjne: 
1) Liczba godzin kursu: 80 

2) 90% zajęć to zajęcia praktyczne  

3) Zajęcia realizowane w salach AWF Wrocław 

4) Realizacja w ramach 5 weekendowych zjazdów:  

 23-24.10 

 6-7.11 

 20-21.11 

 4-5.12 

 18-19.12 

 

Dzięki szkoleniu będziesz miał możliwość: 
 Zdobycia aktualnej wiedzy, popartej badaniami naukowymi oraz wieloletnim doświadczeniem 

praktycznym osób prowadzących, 

 Zapoznania z europejskimi koncepcjami  psychomotoryki, 

 Zdobycia umiejętności prowadzenia zajęć zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i seniorami oraz 

osobami z niepełnosprawnością, 

 Program kształcenia zawiera nowoczesne i nowatorskie treści, nie występujące w innych 

ofertach (np. e-psychomotoryka), 

 Zdobycia impulsu do własnego indywidualnego rozwoju zarówno w zakresie holistycznego 

postrzegania drugiego człowieka, ale również wypracowaniu własnej postawy. 

 
Kurs zakończony wydaniem certyfikatu  
Kurs kończy się egzaminem praktycznym. Absolwenci kursu otrzymają certyfikat Psychomotoryka 

Empowermentu, uprawniający do prowadzenia zajęć dla dzieci metodą psychomotoryki. 

 

W sprawach związanych z rekrutacją i tematyką szkolenia należy się kontaktować z biurem projektu 

bud. P-3 pok. 109, 111 mail: rekrutacja.projekty@awf.wroc.pl. W szkoleniu mogą wziąć udział 

studenci studiów stacjonarnych AWF we Wrocławiu. Szkolenie jest bezpłatne, finansowane ze środków 

unijnych. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt e-mail. 

 


